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  ٢٠١۵ سپتمبر ١٣

  ؟گذرد در افغانستان چه می

٢٨۴  

  

  درصد افغان ھا نشانۀ ديگری از فاجعۀ جاری٢۴ برای نزديک به ئیکمبود مواد غذا

ليون نفر در افغانستان اشغالی با ي م٧در تازه ترين گزارش خود اعالن کرده که بيش از ) WFP(مان جھانی غذا ساز

له توجه جدی صورت نگيرد، فاجعۀ انسانی به وقوع می أکه به اين مس  مواجه اند و در صورتیئیکمبود مواد غذا

شالی کابل کوچکترين مرھمی بر زخم ھای توده ھای نشر اين گزارش بيانگر آن است که دولت وحشت ملی و پو. پيوندد

 ،که بر دسترخوان ھای آنھا وجود داشترا نيز درد ديده و زجر کشيدۀ افغان نه تنھا نگذاشته بلکه کوچکترين لقمۀ نانی 

  . از آن ھا گرفتند

ز کاسه ليسان  ایانمايشی و فرمايشی به اصطالح رياست جمھوری دولت پوشالی کابل، عده » انتخابات«قبل از 

 و چشم سفيدی از آوردن ئیًمخصوصا کاسه ليسان عبدهللا و کرزی با ديده درا» نامزدان انتخابات رياست جمھوری«

زدند و با الف و پتاق باغ ھای سبز را در  ر بر دسترخوان ھای توده ھای درد ديده و زجر کشيدۀ افغان سخن میييتغ

» حکومت«با گذشت نزديک به يک سال از ايجاد . ان، ترسيم می کردندشۀ طرح ھای خيالی و پوچ اقتصادی کاپی شد

که در برخی از واليات   در حال صعود است، تا جائیه ایوحشت ملی، کماکان گراف فقر و بيکاری به شکل بی سابق

  . نيز مواجه گرديده اندئیکشور مانند بدخشان حتی مردم با کمبود علف منحيث مواد غذا

  

   غير نظامی در ولسوالی اچين اين واليت به قتل رسيده۶٠٠داعش تا اکنون از آغاز فعاليت 

حاجی غالب ولسوال نام نھاد ولسوالی اچين واليت ننگرھار می گويد که از شروع فعاليت ھای گروه داعش در اين 

 گويد که داعشی ھا او می.  غير نظامی به قتل رسيده و لست مکمل تمامی قربانيان را با خود دارد۶٠٠ولسوالی تاکنون 

او عالوه کرد که اين گروه . دختران نوجوان و جوان اين ولسوالی را با زور به عقد محافظان شان در می آورند

  . تن از ريش سفيدان و بزرگان قوم در آنھا زندانی اند١٢٠جنايتکار سه زندان در مرز تيره دارند که بيش از 

به آتش کشيدن خانه ھای مردم در ولسوالی ھای اچين و پچيگرام واليت ننگرھار يکی ديگر از جناياتی است که گروه 

ًاخيرا از ھمچنان . وحشی و جنايتکار داعش به راه انداخته اند و صدھا فاميل را وادار به ترک خانه ھای شان کرده اند

  تن از ريش سفيدان به جرم ھمکاری با طالبان را نشان می١٠ن لمی به نشر رسيد که در آن منفجر کردسوی داعش ف

  . داد
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  مرگ احتمالی و زود ھنگام اشرف غنی

اشرف غنی منحيث مفنور ترين چھره نزد توده ھای ستمديده و زجر ديدۀ افغان، در شش ماه گذشته، به شدت زير فشار 

سفر اخير اين . تا حدود زيادی از دست داده استمريضی قرار دارد که بی درمان گفته شده و سالمت جسمی خود را 

لمان به ظاھر برای تداوی شکستگی پايش گفته شده، اما در واقع شايعات اجرثومۀ امپرياليسم به کشور امپرياليستی 

  . وی را وادار به اين سفر نموده بود،سرطان مغز استخوان

 داخلی در چھاردھمين سال قتل احمد شاه مسعود يکی سياف يکی از جنايتکار ترين چھره ھای قبل و بعد از جنگ ھای

که بعد  احتمال اين. ديگر از جنايتکاران تاريخ افغانستان، به وضاحت از مرگ احتمالی اشرف غنی پرده برداشته است

وجود بيايد و در نتيجه يکبار ديگر افغانستان در پنجه ھای خونين کفتاران ه ب» قدرت«از مرگ اشرف غنی خالی 

 سرمايه گذاری ھنگفت چھارده سال گذشتۀ تنظيم ھای جھادی و ساير ھرچند گير بماند، بعيد به نظر نمی رسد، قدرت

ت از يک طرف و سر به زير بودن اين کفتاران در برابر قدرت امپرياليسم امريکا و امافيای قدرت در کابل و ساير والي

دولت پوشالی » قانون اساسی«با آنھم مطابق . دھد اھش میساير امپرياليست ھای غربی از جانب ديگر، اين خطر را ک

رئيس «گردد، معاون اول » انتخابات«تواند جانشين موقت وی الی  می» رئيس جمھور«که بعد از مرگ  کابل کسی

اما از ھمين اکنون جدال بين عبدهللا و دوستم و مخالفت ھای محقق، سياف . است، و او کسی جزء دوستم نيست» جمھور

  . س مبدل نموده استأاير جنايتساالران و تکنوکرات ھا با دوستم، اين خواب خوش گلم جمع را به يو س

 


